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Previsc realiza reunião dos Conselhos
Divulgação

Conselho de Patrocinadores e Instituidores e Conselho Deliberativo da PREVISC
expuseram projetos e apresentaram relatórios em reunião no dia 12 de março

N

N

o dia 12 de março a
PREVISC realizou a
primeira reunião de 2009 do
Conselho de Patrocinadores e
Instituidores e do Conselho
Deliberativo da Entidade. Entre
os assuntos de pauta estava a
prestação de contas relativa ao
exercício de 2008, que foi
aprovada. Também foram
apresentadas as reavaliações
atuariais dos planos. Os
participantes da reunião
destacaram a importância do
trabalho do Conselho Fiscal
para evolução do processo de
governança corporativa e transparência das ações da PREVISC.
Os presentes receberam o
Relatório Anual de Gestão 2008,
que expõe os projetos desenvolvidos no decorrer do ano, de
acordo com o Planejamento
Estratégico 2008-2015. No ano
passado foram realizados 26
projetos, entre os quais vale a
pena destacar a implantação da
Gestão de Riscos e Processos,

As oportunidades que
surgem em época
de desafios financeiros

Projeto ALM (Asset Liability
Management ou Gerenciamento
de Ativos e Passivos) e o
Programa de Preparação para a
Aposentadoria. Além disso,
outras atividades realizadas
foram pesquisas de satisfação e
clima organizacional, participação nos resultados e qualificação profissional, além de
upgrade tecnológico e revisão do
Código de Ética e Conduta.
Ainda em 2008 foram desenvolvidas campanhas internas e
novos materiais de fortalecimento da imagem institucional,
complementando uma atuação
voltada aos resultados e ao
bem-estar de todos os envolvidos com a entidade.
Por fim, a equipe do Asset
Management - Gestor de
Fundos de Investimentos do Banco Santander apresentou uma análise dos
cenários econômicos internacional e nacional e perspectivas de investimentos.

Gestão

Apesar das turbulências na economia
nacional e internacional, a PREVISC
mostrou-se preparada para manter os propósitos
traçados para o período. “Não devemos nos preocupar
com os resultados de 2008 em razão de nossos investimentos serem de longo prazo”, destaca Vicente Donini,
presidente do Conselho Deliberativo. Segundo ele, os
obstáculos do ano anterior e os desafios para 2009
fizeram com que a gestão buscasse renovação em suas
ações e inovação no âmbito da previdência privada.
A entidade cumpriu o orçamento previsto e ainda
contabilizou uma economia de 7,11%.

Interatividade

A PREVISC investiu em
novas ferramentas de
comunicação com o público, o que permitiu maior
interatividade entre a entidade e os participantes. Foi
concluído em agosto o novo site da entidade, mais prático
e funcional, contando com uma área restrita chamada
Portal do Participante no qual é possível obter informações
sobre os planos, rentabilidades, benefícios, simular
empréstimos, entre outras facilidades. O Portal também é
canal para o esclarecimento de dúvidas e envio de
sugestões. Já em 2009, a PREVISC lançou uma newsletter
com periodicidade quinzenal que traz um resumo das
notícias publicadas no site, entre outras informações.

Comunicação

Através de pesquisa
realizada junto às áreas de
RH dos patrocinadores, foi verificado que os participantes
reconhecem a importância de um plano de previdência,
porém ainda têm muitas dúvidas acerca de seu funcionamento, benefícios e direitos. Para facilitar esse entendimento a PREVISC elaborou materiais de divulgação usando
linguagem acessível aos diferentes públicos. Como por
exemplo, a produção de cartilhas orientativas dos planos
de benefícios, acompanhadas de mini CD, para servir de
apoio tanto para participantes quanto para RHs. Além
disso, ações como palestras, campanhas e novos serviços
como o Programa de Preparação para Aposentadoria
promoveram uma aproximação da entidade e participante.

Saúde, equilíbrio, tempo
para o lazer: o que é ter
qualidade de vida?
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Conheça a nova coluna
e saiba mais sobre
educação previdenciária
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Boletos com maior
rapidez e agilidade
Agora os contribuintes do
Autopatrocínio – Plano de Benefícios
e/ou Saúde UNIFLEX e beneficiários
aposentados participantes do Plano
de Saúde UNIFLEX podem obter o
boleto para pagamento das contribuições através do site da PREVISC.
Para ter acesso ao documento, o
usuário deve entrar no Portal do
Participante, e informar o patrocinador, matrícula e senha. Os participantes do Autopatrocínio devem
selecionar no menu a opção
Contribuições/Autopatrocínio. Já os
beneficiários aposentados que
contribuem para o Plano de Saúde
UNIFLEX devem selecionar
Cadastro/Plano de Saúde.

Relatório Anual
de Informações
Juntamente com esta edição do
informativo da PREVISC você recebe
o Relatório Anual de Informações
2008 sobre os planos oferecidos.
Nele você vai encontrar um breve
resumo sobre a situação dos planos,
demonstrativo de investimentos,
despesas, alterações no regulamento e resumo do parecer atuarial.
Porém, a entidade também disponibiliza o documento em versão
eletrônica, possibilitando que o participante opte por
receber o material
em seu e-mail. O
relatório digital traz
as vantagens de
poder ser acessado em qualquer lugar, arquivado
eletronicamente sem ocupar espaço
e ainda preservar o meio ambiente
com responsabilidade social.
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Editorial

Tempo de desafios e oportunidades

A

o falarmos de previdência
complementar não podemos
deixar de pensar no longo prazo.
É neste sentido que a PREVISC,
focada em oferecer sempre o
melhor aos seus participantes e
patrocinadores, mantém suas
aplicações financeiras sempre em
conformidade com as diretrizes
de segurança e rentabilidade
estabelecidas pela Política de
Investimentos, a fim de proporcionar o melhor retorno financeiro
aos seus participantes.
É importante salientar que
2008 foi um ano atípico, em razão
da forte crise que atingiu todos os
mercados do mundo. O impacto
dos ativos aplicados em renda
variável, na carteira consolidada
da PREVISC, foi significativo, haja
vista que tínhamos uma alocação
de 26% do patrimônio em renda
variável. Por outro lado, é muito
importante salientar que foi essa
mesma posição em renda variável
que possibilitou, em anos anteriores, expressivas rentabilidades.
Já em 2009, apesar das
turbulências financeiras internacionais ainda não estarem completamente resolvidas, já observamos uma recuperação gradual

dos mercados. Percebemos que os
mercados estão reagindo à crise
mundial, como demonstra a
rentabilidade da PREVISC,
acumulada em 2,45% até março.
Objetivando buscar uma
melhor performance na rentabilidade para cada plano de benefícios de acordo com suas características e necessidades, a
PREVISC implantou em janeiro
deste ano o projeto de ALM –
Asset Liability Management ou
Gerenciamento de Ativos e
Passivos. Este modelo se caracteriza como uma excelente ferramenta para tomadas de decisão,
visando compatibilizar as necessidades atuariais com os ativos
de investimentos e atingir as
melhores rentabilidades, na
relação risco x retorno, proporcionando sempre o melhor aos
participantes e patrocinadores.
Por isso, mesmo em tempos de
desafios financeiros, devemos
manter o otimismo em relação
aos nossos investimentos. Com
uma visão de longo prazo a
PREVISC está firme na Política de
Investimentos e aproveitando as
melhores oportunidades que
surgem em tempos de crise.

Implantação da ferramenta ALM
Após um longo estudo de
viabilidade no ano anterior, em
janeiro de 2009 a PREVISC
passou a contar com o ALM Asset Liabity Management ou
Gerenciamento de Ativos e
Passivos, que permitiu a remodelagem da carteira de investimentos por perfil específico. Trata-se
de uma ferramenta de apoio à
tomada de decisões, controle da
exposição a riscos e mensuração
do desempenho de acordo com os
objetivos estabelecidos pela
instituição. O Gerenciamento de
Ativos e Passivos auxilia os
gestores de fundos no planejamento estratégico e evita que
políticas de curto prazo comprometam objetivos de longo prazo.
Para colocar esse modelo em
prática, a PREVISC adaptou a
política de investimentos às

necessidades de cada plano de
benefícios, definindo uma administração diferenciada de modo a
contemplar cada perfil. Ao
separar as necessidades dos
planos, a PREVISC busca mitigar
os riscos por meio de posições
mais conservadoras aplicadas em
títulos públicos de longo prazo e
um mix de renda fixa, renda
variável, imóveis e empréstimos.
Com o auxílio do ALM, a
PREVISC honra uma série de
pagamentos futuros, entre
benefícios, resgates, saques e
outros, gerados num fluxo
financeiro a partir do atual
patrimônio e sua rentabilidade.
São consideradas ainda contribuições futuras, rentabilizando
os ativos para no mínimo cobrir
as provisões do passivo, de modo
a evitar posteriores déficits.

O

Equilíbrio: a arte do bem-estar

termo que tem sido
amplamente estudado e discutido
por especialistas das mais
diversas áreas de conhecimento e
veiculada pelos meios de comunicação como algo fundamental
para a existência das pessoas, vai
além do bem-estar físico e mental. Conhecida como “Qualidade
de Vida”, a temática está relacionada a fatores como saúde,
educação, bem-estar físico,
psicológico, emocional e mental.
Além disso, envolve elementos
não relacionados, como a família,
amigos, emprego ou outras
circunstâncias da vida.
Nunca se ouviu falar tanto em
qualidade de vida como nos
tempos atuais. As ciências
humanas e da saúde têm se
preocupado com o aumento da
longevidade, assim como com a
melhoria da qualidade de vida e o
nível de satisfação das pessoas.
Para garantir uma boa qualidade

de vida, deve-se ter hábitos
saudáveis, cuidar bem do corpo e
ter tempo para o lazer. É através
da sensação de satisfação
pessoal gerada que o indivíduo
vai conseguir contornar as
situações de stress com humor,
definir objetivos de vida e, o
principal, sentir que tem controle
sobre a própria vida.
Mais do que ter uma boa
saúde física ou mental, o importante é estar de bem com você
mesmo, com a vida, com as
pessoas queridas. Para garantir
um futuro mais saudável é
preciso estar em equilíbrio,
prestando atenção nos pequenos detalhes que proporcionam
prazer e realização. Ser competente na gestão da própria saúde
e estilo de vida deveria fazer
parte das prioridades de todos.
Confira ao lado algumas dicas
que ajudam a manter o seu bemestar físico e emocional.

Ao acordar, não saia da cama
rapidamente. Sente-se, espreguice,
respire e aí inicie seu dia.
Tome café da manhã lembrando que essa
é a refeição mais importante do dia.
Separe pelo menos 1 litro de água
e beba-o até o fim da tarde.
Harmonize sua casa, abra portas e janelas e
deixe o ar e a luz entrarem. Pratique uma
atividade física e ao menor sinal de
cansaço ou desconforto, pare.
Ocupe seu tempo, trabalhe, estude, seja
produtivo e necessário para alguém.
Isso encurta o dia e dá sentido à vida.
O almoço deve ser leve, rico em fibras.
Prefira carnes magras. Se você mora só,
não simplifique as refeições, pois
pode acabar mal nutrido.
Não fique sentado por longos períodos.
Levante-se de vez em quando.
Quando sentado, descanse as
pernas em um banquinho.
Fique atento a você mesmo. Por mais
agitado que seja o seu dia-a-dia, tente
escutar os seus próprios pensamentos.

Saúde, educação,
bem-estar físico,
psicológico,
emocional e mental:
nunca a humanidade
buscou tanto a
qualidade de vida

Nunca perca seus objetivos: Planeje,
trace metas, tenha sempre objetivos
materiais e, principalmente, espirituais.
Encerre o dia com a leitura de um
bom livro, um bom filme ou
seu programa de TV preferido.
Não vá para cama se não estiver com sono
e evite deitar-se muito cedo. Se você tem
dificuldades para dormir, gaste o máximo de
energia durante o dia em longas caminhadas.

PREVISC sorteia viagem em comemoração ao dia do aposentado
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Arquivo ABRAPP

Em comemoração ao Dia
Nacional do Aposentado, o Instituto
Cultural de Seguridade Social
(ICSS), promoveu na sede da
Academia Brasileira de Letras, no
dia 23 de janeiro, uma homenagem
aos aposentados indicados pelos
fundos de pensão filiados à
Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP).
Sorteado entre 81 inscritos para
representar a PREVISC no encontro, Rubens Martins, aposentado

No Rio, Rubens Martins recebe diploma em
homenagem aos aposentados da PREVISC

do SESI/SC desde abril de 2005,
recebeu um diploma e ganhou
passagens, hospedagem e city tour

com acompanhante para o Rio de
Janeiro. “Foi a primeira vez que
participei, não tinha muita noção
de como era. Foi uma satisfação ver
que o aposentado está sendo visto
de outro jeito, conquistando uma
posição mais destacada”, diz.
Após a homenagem, Martins e a
esposa visitaram os principais
pontos turísticos da capital carioca.
“A viagem foi excelente, tudo muito
bem organizado. A PREVISC está
de parabéns e pode realizar essas
viagens todos os anos”, comenta.

Beneficiários do período

Unidades de Referência

Aposentados
JANEIRO 2009
ARMANDO CIPRIANI
VANDERLEI BALDESSAR
JONAS BATTISTI ARCHER
CÉLIO FLORENÇO
JOÃO FRANCISCO LUCAS
JOSÉ BRITES DA ROSA
ELENISE FERREIRA
SYDNEY SCHEAD DOS
SANTOS
EDGAR DA CONCEIÇÃO
EVELY MARLENE PEREIRA
KOLLER
NORMA ERNESTINA K.
GONZALEZ
LUCIA MARIA DE CARVALHO
MENDES
JOCELEN REICHERT
ROSEMARI DE OLIVEIRA
OSVALDO DAVET
ALCIONE PINTO ALBINO
SOELI GUEDES ZUBER

FEVEREIRO 2009
CÍCERO DONIZETE MORAES
GOES
ERNESTA DE OLIVEIRA
ROSANE RONCEN
EVA TELES MICHELIN
RITA DE CÁSSIA CAMPOS
BERTONCINI
PAULO RECH
JOSÉ JOÃO REISER
MARIA DA GRAÇA MELLO
FERRACIOLI
YARA CHRISTINA CESÁRIO
PEREIRA
LEONOR MAZZAMBANI
JOÃO MAFRA
VERONITA AP.
ALBUQUERQUE DO REGO
RUI FERNANDO WOLFF
CLARICE DO ROCIO
CECCON
JOSÉ ORACY DE OLIVEIRA

MARÇO 2009
SORAYA CÚRCIO LIBRELATO
MARIA RODRIGUES
CAVALHEIRO
TEREZA DE LOURDES DE LIMA
FREIRE
LUZIA DE SALES AZEVEDO
JOÃO CARLOS QUINT
IRINEU JOÃO DA SILVA
TERESINHA LUCIA
WASCHBURGER
LUIS JOÃO
EDSON TELE CAMPOS
CHRISTIANE R. VERÍSSIMO
RIBEIRO
SANDRA MARA WAHRHAFTIG

Pensionistas
FEVEREIRO 2009
APARECIDA SANCHES
ALCIDES MARIA SOARES

MARÇO 2009
ADELHAID BOEHM
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Patrocinador

Folha de benefícios

Plano

UR (R$)

BD
BD
CD

256,92
253,24
332,48

SENAC-SC

Todos

276,76

SENAI-MA

BD
CD

242,87
2.185,59

SENAI-PI

CD
BD

3.066,21
3.218,90

Sistema FIEMS

BD
CV

225,55
280,59

Sistema FIEP

CV

257,52

Sistema FIESC

Todos

256,82

UNIVALI

BD
CV

321,89
245,88

Mês

FUNPEX

CV

245,88

Abril

PREVISC Sistema FIEMS

Sistema FIEMT

CD

291,40

Maio

FIESCprev/PREVISC Sistema FIESC
FIEMSprev
SENAI-PIprev

FECOMÉRCIO-SC
SESC-SC
Fecomércio/SESC

Mês

Processamento

Pagamento

Abril
Maio
Junho

20/04/2009

28/04/2009

21/05/2009

28/05/2009

19/06/2009

29/06/2009

Calendário de Reajustes
de Benefícios para os
próximos meses

As Unidades de Referência (URs) são utilizadas no
cálculo de contribuições e de benefícios dos
planos administrados pela PREVISC.

Plano

Demonstrativo dos sócios participantes PREVISC - Março/2009
Sistema
FIESC

Participantes
Ativos

Autopatrocínio* Benefício P.Deferido*

Número de
dependentes

1.708

74

7

2.016

574

2

1

600

0

323

FIEMS

196
200

1
8

1

267

SENAC-SC

179

0

0

218

118
1.582

0

0

220

24

1.873

989

47
38

4

1.205

6

0

0

3

FIEMT

307

2

TOTAL

5.859

172

0
37

423
7.148

SESC/Fecom.-SC
SENAI-PI

SENAI -MA
UNIVALI-SC
FIEP
FUNPEX-SC

(*) Os Participantes Autopatrocinados e em Benefício Proporcional Deferidos são aqueles que,
mesmo tendo se desligado dos Patrocinadores, optam por continuar nos planos.

Benefícios concedidos por patrocinador - Março/2009
Benefício

Sistema
FIESC

Apos. T. Serv. 295
Apos. Idade
27
Apos. Inv.
55
Pensão
63
Aux. Doença 43
Total
483

SESC
FECOMÉRCIO

SENAI
PI

Sistema
FIEMS

43
8
17
15
17
100

19
1
3
8
3
34

39
7
12
10
4
72

SENAC SENAI UNIVALI Sistema
SC
MA
SC
FIEP

29
0
2
6
2
39

36 125
4
0
4
16
11 13
5
2
60 156

59
0
13
11
8
91

FUNPEX

Total

0
0
1
0
0
1

645
47
123
137
84
1.036

Previdência em dia

Reajuste Anual

Coluna sobre educação previdenciária
A partir desta edição, o informativo da
PREVISC conta com a coluna Previdência
em dia, que trará informações para
esclarecer suas dúvidas sobre educação
previdenciária, PREVISC e previdência em
geral como planos, direitos e deveres dos
Tabela Idade mínima e Tempo de Contribuição
participantes e aposentados.
Idade mínima
Tempo de
Plano

Contribuição

FIESCprev

O que é aposentadoria
programada?
50 anos
36 meses

É aquela que o participante, ao efetuar a inscrição em um fundo
50 anosem que irá
36acontecer.
meses
SESCprev
de
pensão, pode programar o período
Todos
os
planos
de
benefícios
administrados
pela
PREVISC
concedem
55
anos
36
meses
FIEMTprev
este benefício. Para obter a 50
complementação
do benefício, o
anos
36 meses
UNIPREV II
participante
deve atender aos requisitos: idade mínima, tempo de
55 anos
60 meses
PrevSENAI-MAe rescisão contratual,
contribuição
conforme tabela
abaixo.
FIEP

Plano

50 anos

SENACprev-SC
FIESCprev

Idade Mínima
anos
5055anos

SENAI-Piprev
SESCprev

50 anos

FIEMSprev

36 de
meses
Tempo
contribuição
36
36meses
meses

55 anos

60 meses

50 anos

36 meses

50 anos

36 meses

36 meses

FIEMTprev

55 anos

UNIVALIPREVIDENCIA

UNIPREV II
PrevSENAI-MA

50 anos
55 anos

60 meses

FIEP
SENACprev-SC

50 anos

36 meses

55 anos

36 meses

SENAI-Piprev
FIEMSprev

55 anos

60 meses

50 anos

36 meses

UNIVALIPREVIDÊNCIA

50 anos

36 meses

36 meses
36 meses

E no caso de acidente, doença ou falecimento
do participante ou aposentado?
A previdência deverá conceder um benefício de risco, independente
da programação. Para recebê-lo, o participante deverá ter contribuído por, no mínimo, 12 meses. Será imediato no caso de acidente de
trabalho ou doença grave. São considerados benefícios de risco:
4
Aposentadoria por invalidez: É concedida quando o participante se torna incapacitado permanentemente para o desempenho de
suas atividades de trabalho. É concedida por todos os planos de
benefícios da PREVISC.
4
Pensão por morte: É concedida aos dependentes em decorrência
da morte do participante ou aposentado. O plano SESCprev não
concede este tipo de benefício, porém o dependente ou sucessor
legal recebe o saldo da conta do participante falecido. Nos planos de
benefícios administrados pela PREVISC são considerados dependentes habilitados o cônjuge e os filhos menores e/ou inválidos.
4
Auxílio doença: É concedido quando o participante se torna incapacitado temporariamente para suas atividades devido à doença. Os
primeiros 15 (quinze) dias de afastamento são pagos pela empresa na
qual o participante trabalha. Somente os planos UNIVALIPREVIDÊNCIA
e FIEMTprev não concedem este tipo de benefício.
Atenção: A manutenção do pagamento do benefício de auxílio doença por
parte da PREVISC depende dos documentos de perícia médica fornecidos
pela Previdência Social. Por isso, o participante que se encontra afastado
deve atentar à renovação dos dias para nova perícia, pois para que o
pagamento seja mantido é preciso informar a PREVISC as datas dos novos
exames médicos através do CREM (Comunicado de Resultado de Exame
Médico) ou Protocolo de Controle Períodicos de Perícias Médicas.
5

A PREVISC informa que no mês de
março foram reajustados os benefícios dos planos UNIVALIPREVIDÊNCIA,
UNIPREV, UNIPREV II e PrevSenaiMA. O cálculo do reajuste leva em
conta o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) e ocorre anualmente, de acordo com o regulamento de cada plano. O índice de
reajuste aplicado para o mês de
março foi de 6,25%.

Taxa diferenciada para
vítimas das enchentes
Sensibilizada pela catástrofe
natural que atingiu o estado de
Santa Catarina no ano passado, a
PREVISC disponibilizou empréstimos com taxas diferenciadas para
as vítimas das enchentes. O crédito
só é concedido mediante a comprovação de que o participante foi
prejudicado pelas chuvas.

Relatório Anual de
Gestão 2008 já está
disponível no site
Já está disponível no site da
PREVISC o Relatório Anual 2008.
O documento expõe os projetos
desenvolvidos no decorrer do ano,
de acordo com o Planejamento
Estratégico 2008-2015. Entre eles
estão pesquisas de satisfação e de
clima organizacional, gestão de
riscos e processos, programa de
preparação para a aposentadoria,
revisões do estatuto social e do
código de ética e conduta, revisões
de planos de benefícios, programa
de desenvolvimento de pessoas e
outras inovações em ferramentas
de gestão. Para fazer o download,
basta acessar o site da PREVISC,
entrar em PREVISC/Documentos
Institucionais.

Mercado financeiro nacional mostra otimismo com relação a 2009

E

m meio às inúmeras
notícias sobre a crise financeira
mundial, o Brasil tem se destacado como referência no controle dos
desafios financeiros. Enquanto a
economia Norte Americana está
em depressão, o mercado brasileiro passa por uma desaceleração
da economia. O mercado financeiro nacional, em 2009, tem apresentado uma reação otimista que
acumula no primeiro trimestre
um desempenho positivo de

8,99% pelo índice Bovespa.
Ainda há um sentimento de
precaução quanto ao movimento
da economia para esse primeiro
semestre, mas acreditamos que as
oportunidades estão presentes e
que para o segundo semestre
teremos uma maior visibilidade
das tendências do mercado
mundial e nacional. O ano de
2009, além de iniciar com rentabilidades positivas, marcou uma
nova etapa na gestão de investi-

Composição da carteira março/2009

Rentabilidade acumulada no ano de 2009
Carteira PREVISC

mentos da PREVISC, que implantou no mês de janeiro o estudo de
ALM - Asset Liabity Management
ou Gerenciamento de Ativos e
Passivos. Esta nova ferramenta de
gestão, que permite o controle de
exposição a riscos, acompanhamento do desempenho por segmento e políticas de investimentos
adequadas às diferentes necessidades dos planos, aumentará a
criticidade e qualidade da administração realizada pela PREVISC.
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